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Dia Internacional do Voluntário

A assessoria de Humanização do Instituto da Criança do Hospital das Clinicas/SP e 
o Comitê Comunitário do Instituto da Criança organizaram um evento em homenagem 
aos voluntários das várias instituições que atuam tanto no ICr quanto no Instituto de 
Tratamento de Câncer Infantil – ITACI. Na bonita e ensolarada manhã do dia 5 de 
dezembro, cerca de 100 voluntários se reuniram no auditório do ITACI para um gostoso 
café da manhã seguido da palestra O que nos faz felizes. O palestrante Rafael Navarro, 
mestre em comunicação pela Laureate University, que atua na iniciativa privada e 
participou voluntariamente deste encontro, deu um show e levantou o astral de todos 
os presentes. Navarro falou sobre nossas escolhas, expectativas e conquistas de vida. 
E ainda, sobre o amor em suas várias demonstrações e a felicidade que encontramos 
nas coisas simples. Tudo com leveza e bom humor. Uma das mensagens deixada pelo 
palestrante foi que, reconhecer o melhor de si e lembrar os bons momentos que viveu 
(principalmente os que geraram alegria e aumentaram a potência para agir) são boas 
maneiras de encontrar sua felicidade, sem precisar do reconhecimento e da aceitação 
das pessoas. 

Após a palestra, foi apresentado um vídeo no qual as crianças, os familiares e os 
agentes de saúde do ICr e do ITACI agradeceram e prestigiaram o trabalho dos voluntários, 
representantes das seguintes instituições: Associação Viva e Deixe Viver, Projeto Criarte, 
Comitê Juvenil, Ação Solidária Contra o Câncer Infantil, Conselho Familiar, Care, AVOHC, 
A Mala de Artes da Menina Alessandra, Doutores da Alegria e Cão Terapeuta.

Ao terminar a exibição deste vídeo, Jussara Oliveira Zimmermann, Coordenadora 
da Assessoria de Humanização do ICr, chamou e presenteou as coordenadoras dos 
grupos de voluntários atuantes. Nesse momento, a Profª Drª Magda Carneiro Sampaio, 
Presidente do Conselho Diretor do ICr do HC, enfatizou a importância desse trabalho que, 
segundo ela é “mais eficaz que cateteres e antibióticos”. Um delicioso bolo encerrou 
as festividades ao som do piano tocado pela médica e pianista Dra. Aurora Rosaria 
Pagliara Waetge, Coordenadora da equipe médica do ICr, que foi a responsável pela 
simpática abertura do evento, momento em que fez questão de ressaltar o quanto as 
equipes de saúde do ICr e do Itaci admiram os voluntários que atuam nessas instituições.
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Domingueira no Trianon
No dia 3 de dezembro ocorreu com sucesso mais uma domingueira no Parque Trianon, 

em São Paulo. Coordenada por Carlos Sereno, com a participação de Andrea Nogueira 
e da contadora Sandra, a domingueira de dezembro teve a parceria do Grupo Terra, 
ONG que viabiliza programação cultural a deficientes visuais. 

O evento reuniu mais de trinta pessoas e foi uma festa! A contadora Sandra se valeu 
de recursos sonoros e instrumentos musicais para aumentar a interatividade das crianças 
e dos adultos. Teve ainda sorteio do jogo Eu conto! O pessoal do Grupo Terra que estava 
presente se entusiasmou tanto que prometeu voltar nas domingueiras de 2018.

As domingueiras da Viva tem como objetivo principal levar o trabalho da Associação 
e de seus contadores para um grupo mais amplo de pessoas, além de contribuir para a 
revitalização desse lindo parque localizado na avenida Paulista.

Sensibilização para a percepção do ato de narrar
Em 11 de novembro, na Faculdade LS – Taguatinga, realizou-se o workshop “Vivência 

do poder criativo das imagens e mensagens das histórias”, em parceria com a Fundação 
Banco do Brasil e coordenado por Cláudia Mesquita e Fabrícia Souza (fazedoras da 
Viva em Brasília). Ministrado pela psicóloga Martha Teixeira da Cunha – da Casa do 
Contador de Histórias (Curitiba), o objetivo do workshop foi sensibilizar e capacitar 
os voluntários da Viva e a comunidade quanto à percepção do ato de narrar. Uma 
das atividades remeteu às memórias afetivas dos participantes, que relembraram 
várias histórias e vivências, levando-os a uma viagem de volta à infância. Foi muito 
emocionante e enriquecedor. Uma vivência prática levou à reflexão da importância 
e da responsabilidade do contador de história em ambientes como hospitais. Martha 
ainda apresentou o conceito da “Jornada do Herói”, criado pelo estudioso e mitólogo 
norte-americano Joseph Campbell.

Profª Drª Magda Carneiro Sampaio do ICr/HC (esquerda)  e Sra. 
Darcy Carvalho da Ação Solidária Contra o Câncer Infantil.

Homenagem às voluntárias coordenadoras de equipes.

BRASÍLIA

Pela Associação Viva estiveram presentes: Andrea Coltelli, do Desenvolvimento 
Humano; Suzana Mara de Carvalho Vernalha, cabeça de chave do Itaci e as contadoras 
Ana Maria Bara e Paula Pedroti; Vilma Cezar, cabeça de chave do ICR, e a contadora 
Alexssandra Mauro que, neste evento, atuou com mestre de cerimônias.
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A experiência foi motivadora e deixou um “gostinho de quero mais” para os 30 
participantes, dos quais 28 voluntários da Associação Viva e Deixe Viver, incluindo Valdir 
Cimino - Presidente da Associação, e duas pessoas da comunidade local. Destaque 
também para a Diretora da Faculdade LS, Carminha Cavalinni, e para a fotógrafa 
Silvana Lina Siqueira.

Todos demonstraram muito interesse pelo tema abordado, fizeram diversas perguntas 
e tiveram oportunidade de conhecer, de forma introdutória, a contação de histórias sob 
a ótica Junguiana e antroposófica. Para o voluntário Paulo Sérgio, “foi a melhor oficina 
do ano, a mais profundamente conectada ao nosso trabalho na Viva”.

Fórum de Humanização
Outro evento no mesmo local e na mesma data foi o fórum “Saúde acolhedora na 

hospitalização e desospitalização: o empoderamento do paciente e de sua família ao 
aderir ao tratamento integral”, coordenado por Valdir Cimino. As propostas principais do 
evento foram: reunir possíveis agentes de transformação para refletir e entender o que é 
humanização; discutir e disseminar ações que viabilizem a humanização nos hospitais. 
Para tanto o Fórum de Humanização abordou três subtemas: Voluntariado, Desafios 
da Redes de Atenção à Saúde e Contação de Histórias. Cada um desses subtemas foi 
desenvolvido nas apresentações: A percepção do profissional e estudante da saúde 
sobre a eficácia do trabalho voluntário, apresentada por Valdir Cimino; um estudo de 
caso sob o tema Desospitalização: os desafios para as redes de atenção à saúde, exposto 
pela diretora do Hospital Regional de Ceilândia, Dra. Andrea Nogueira; e o tema Uma 
ação ampliada da saúde através da contação de histórias, apresentado pela psicóloga 
Martha Teixeira da Cunha, da Casa do Contador de Histórias em Curitiba.

Estiveram presentes mais de 100 participantes, incluindo voluntários da Viva, alunos 
das Faculdades LS, UDF e FACIPLAC, professores e comunidade em geral. Destaque para 
o esforço da Profa Carminha (Diretora da LS) em disponibilizar os funcionários, bem como 
a atuação dos professores das três faculdades presentes. Entre os voluntários, uma ênfase 
maior às contadoras e colaboradoras do fórum Kátia, Cláudia Anunciação, Aglaêr, Flor 
e Kiusa.

Os participantes demonstraram entusiamo em relação às palestras apresentadas e 
elogiaram a organização do evento que, neste ano, esteve sob a batuta das voluntárias 
Adriana Vaz, Cláudia Mesquita, 
Fabrícia Souza e Isadora Freire. Em 
relação à edição de 2016, o fórum 
ganhou mais tempo para debates.

Para a voluntária Gercini Lina, “o 
fórum foi muito bom com palestrantes 
competentes e comprometidos com 
o tema abordado”. Para a voluntária 
Leda Dal, “o fórum foi sensacional!”.
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Serenata de Natal
No dia 18 de novembro, no Hospital Regional de 

Ceilândia – HRC, ocorreu uma parceria extraordinária: 
contadores de histórias e o tradicional coral Serenata 
de Natal. Foi uma interação incrível entre cantores e 
contadores. Unidos, os dois grupos realizaram uma grande 
festa no corredor do hospital e proporcionaram uma 
manhã alegre às crianças hospitalizadas e aos familiares. 
Foi simplesmente maravilhoso! Nem parecia um hospital. 
Todos felizes, crianças batendo palmas, mães sorrindo e 
todos confraternizando e celebrando, antecipadamente, o Natal.

Participaram as contadoras de histórias: Adriana Cruz Vaz, Alcidea Vieira Coelho, 
Denise Vieira Coelho de Araújo e Renata Silva de Oliveira Valdevino.

Há 37 anos, a Serenata de Natal presenteia Brasília com suas apresentações realizadas 
no mês de dezembro, assistida por milhares de pessoas. Está entre os maiores e mais 
tradicionais corais de Brasília e é composto por mais de uma centena de integrantes de 
todas as idades, novatos ou experientes em termos musicais. Sua atuação se destaca 
pelo contato direto com o público. Tem o apoio institucional da UnB e de outros parceiros. 
A recompensa para a Serenata é o sorriso e o brilho nos olhos das pessoas que toca com 
sua música e ações, já que todo o trabalho é voluntário. Além da música, os integrantes 
do coral beneficiam diversas entidades carentes com alimentos, roupas, agasalhos, 
brinquedos, artigos de higiene e limpeza. O coral Serenata de Natal faz oficialmente 
parte do calendário turístico de Brasília.

MARÍLIA

Biblioterapia
Em 11 de novembro, no GACCH - Grupo de Apoio as Crianças com Câncer e 

Hemopatias - ocorreu uma oficina sob a responsabilidade de Maira Fernandes Alencar, 
com o tema Um caminho de cura com histórias em movimento, abordado com recursos 
teóricos e práticos. O objetivo foi ampliar a consciência sobre o processo curativo que 
tem a contação de histórias, contribuindo com o aprendizado dos voluntários presentes. 
Cerca de 25 contadores de histórias participaram desta oficina.

A parceria entre o GACCH e a Viva foi profícua. Se de um lado a entidade emprestou 
o espaço em sua sede para a realização do evento, os voluntários da Viva levaram 
alimentos para os internos da casa. Ao final, todos ganharam em solidariedade e 
aprendizado.
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RECIFE

Dia de festa em Recife!
No início de dezembro, dia 2, na Faculdade Maurício de Nassau – UNINASSAU, foi 

realizado um encontro muito especial com os voluntários da Viva Recife, que incluiu 
prestação de contas, confraternização e uma oficina ministrada por Renata Conceição, 
licenciada em música e pós-graduada em metodologia do ensino da música. O objetivo 
desta oficina foi ampliar o conhecimento dos voluntários quanto à utilização da música 
como ferramenta associada à contação de histórias no ambiente hospitalar. Os principais 
temas abordados foram: repertório por faixa etária, brincadeiras cantadas, instrumentos 
e objetos sonoros e sonorização de histórias. Os voluntários adoraram as dinâmicas e o 
conteúdo apresentado pela oficineira, e interagiram com total espírito de criança. Ao 
final pediram a continuidade deste tema em outra oportunidade, já que a música é um 
elemento mágico para enriquecer as contações de histórias.

Números excepcionais
Antes da oficina musical descrita acima, houve a apresentação dos resultados do 

ano e a demonstração do progresso em relação aos números de 2016 da Viva Recife. A 
evolução foi de 69% no número de crianças atendidas e 49% na quantidade de horas 
doadas. Uma melhora significativa!

Este êxito da equipe em 2017 inspirou uma confraternização especial entre todos os 
voluntários com o objetivo de fortalecer o engajamento da equipe, além de aproveitar 
para ressaltar a importância dos registros no diário eletrônico. Nesta parte do evento, 
foram homenageadas cinco estrelas por instituição, ou seja, os voluntários com maior 
número de horas doadas, que ganharam uma linda caneca de porcelana personalizada. 
Vilany, cabeça de chave da AACD, entregou o brinde a Amaury; Socorro, cabeça de 
chave do Hospital Helena Moura, ofereceu a Renilda; Sonia, cabeça de chave do IMIP, 
entregou a Rosa Costa; Vanessa, cabeça de chave do HUOC, ofereceu o brinde a 
Francisco; e, finalmente, Ana Inês, que é cabeça de chave do hospital Maria Lucinda e, 
também, a estrela desta instituição. Por sua vez, os cabeças de chave receberam uma 
linda camiseta colorida da Viva, um símbolo para que 2018 seja repleto de cor e alegria. 
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O encontro feliz, organizado por Ana Inês, coordenadora da Viva, terminou com a 
apresentação de uma história teatral: A pedra no caminho, encenada pelos voluntários, 
que foi seguida por um delicioso lanche. Estiveram presentes 38 voluntários, além dos 
cabeças de chave. A parceria da UNINASSAU foi fundamental, já que a entidade 
cedeu espaço e os equipamentos de projeção e som necessários para a realização das 
apresentações.

RIO DE JANEIRO

Festa de encerramento
Em 25 de novembro, Regina Porto organizou uma linda confraternização com os 

voluntários do Instituto Rio de Histórias. O evento ocorreu no Cenáculo. O encerramento 
do ano de 2017 foi comemorado com um emocionante sarau de contação de histórias, 
do qual participaram 65 voluntários. Tudo feito com muito carinho para agradecer o 
trabalho maravilhoso daqueles que doam tempo e amor para as crianças dos hospitais 
do Rio de Janeiro.

Dois cafés e a conta com Regina Porto
Na edição de 10 de dezembro de 2017 do jornal O Globo, coluna Dois 

Cafés de Mauro Ventura, especializada em projetos sociais, foi publicada 
uma matéria incrível sobre o Instituto Rio de Histórias. Tudo começou com 
um e-mail que Regina Porto escreveu para o colunista contando sobre a 
instituição e divulgando a abertura das inscrições para novos voluntários. 
Mauro Ventura, que já conhecia Regina por ocasião do aniversário de 
dez anos do Instituto Rio de Histórias (2015), quis mais detalhes e marcou 
uma entrevista pessoal com a fundadora da instituição parceira da Viva. 

No dia 8 de dezembro os dois se encontraram num café em Ipanema e conversaram 
longamente. Dois dias depois, esse encontro no café resultou em uma matéria pra lá de 
interessante que teve um retorno impressionante. Não deixe de ler a reportagem no link: 
https://oglobo.globo.com/rio/dois-cafes-a-conta-com-regina-porto-22171393

Parabéns Regina pela iniciativa.
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SALVADOR

Festa no Céu
A equipe da Viva Salvador participou como convidada do Encontro Artístico da 

Valorização da Cultura da Infância, realizado no dia 10 de novembro passado, no 
Instituto Goethe, organizado por Rafael Moraes, do Teatro Griô. Na programação, teatro, 
narração de histórias, cantigas, palhaços e jogos populares. O objetivo desse encontro 
foi valorizar a infância por meio de encontro com autores de histórias para crianças, 
oficinas de brinquedos artesanais, espetáculos e atividades de formação artística. 
Nossa voluntárias Loide Bonina e Dulcinea Carvalho gostaram muito de ter participado, 
ampliando o conhecimento para aplicação no trabalho de contação de histórias em 
hospitais.

Livres Livros completa um ano
No fim de novembro, dia 26, Loide Bonina e Edvaldo Alcantara, da equipe de 

contadores da Viva Salvador, participaram da celebração de um ano do Projeto Livres 
Livros, realizada no Parque da Cidade, sob a coordenação de Raissa Martins. O objetivo 
do evento foi reunir os colaboradores, participantes e incentivadores para fazer uma 
análise crítica e discutir os novos caminhos do Projeto. Houve uma roda de conversas 
onde foram discutidas propostas para efetivar a continuidade do Livres Livro, além de 
muita contação de histórias.
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DICAS DE PAPEL

Quem já não curtiu um livro com camaleões que mudam de cor? Dentre os vários 
livros que são encontrados nas livrarias, segue dois muito interessantes:

Bom dia todas as cores, de Ruth Rocha. 
O camaleão queria a todos agradar. Mas 
será que isso pode funcionar? Pois quem a 
si mesmo não agrada também jamais vai 
conseguir agradar outro alguém.

O camaleão descobre as cores, de Anita 
Bijsterbosch e Camila Werner. Uma doce 
história cheia de cores sobre as descobertas 
de um camelão curioso. O camaleão não 
se dá conta de como o mundo é cheio 
de cores. Mas quando ele olha para fora, 
vê animais vermelhos, laranja, amarelos, 
verdes, azuis e roxos. E o roxo parece ser 
bem especial. Por que será?

Qual é a cor do camaleão?
Por Marga

Depois de ler essas duas lindas histórias, que tal incrementá-las com um camaleão 
que muda de cor rapidinho? Veja abaixo como é fácil fazer. As crianças irão adorar:
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Mais detalhes podem ser encontrados no Youtube, link: https://youtu.be/YmmPl1uVZP4. 
Ou procure por Color changing chamaleon craft.

Material: pratos descartáveis de plástico.
Tinta para artesanato e pinceis.

Espalhar a tinta com um pincel 
e deixar secar bem.

Desenhe o molde num outro prato e recorte.

Prenda os dois pratos no centro com um colchete.
Ao girar os pratos, o camaleão irá mover-se mudando de cor.

Molde do camaleão
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EM 2018 A VIVA DESEJA 1 MILHÃO DE AMIGOS

Tenho algumas notícias ruins e outras boas sobre 2017. Como sou otimista, inicio com 
as ruins, deixando as boas para o final, afinal, como contador de histórias, desejo sempre 
finais felizes. 

Este ano foi marcado pela corrupção desmedida do poder público, sacos, malas, 
maletas, apartamentos e a volta das cuecas abarrotadas de verbas que deveriam 
alimentar a população de saúde, educação, cultura, saneamento básico, meio 
ambiente, ou seja, garantir a sustentabilidade de nossa nação. A crise instaurada e 
generalizada fez com que as empresas privadas reduzissem seus investimentos sociais, 
o que gerou o repensar de ações nas Organizações não Governamentais. Com a Viva 
não foi diferente. 

Em nossa convenção de agosto, abrimos espaço para escutar nossas afiliadas e 
vinculadas sobre os próximos 20 anos e é aqui que começam as boas noticias: faremos 
o teste piloto do nosso curso de formação de voluntários, profissionais e estudantes da 
saúde e educação pelo sistema EaD – Ensino à Distância. Promoveremos também uma 
revisão geral na gestão da Viva Brasil, com o apoio do Instituto Pensi e IDIS – Instituto para 
o Desenvolvimento do Investimento Social.

Em time que está ganhando é importante atrair todos os envolvidos para que a Viva 
se mantenha sustentável. Por isso, a partir deste fim de ano e nos próximos, vamos motivar 
pessoas físicas a nos ajudar a captar recursos. A campanha já está no ar: quero ter 1 
MILHÃO DE AMIGOS que doem R$10,00. Assim, precisamos que esta rede aconteça para 
que continuemos a cumprir nossa missão de gerar a transformação social.

Nossos números são fantásticos! Desde 1997, mais de 2 milhões de pessoas foram 
impactadas por mais de 1.400 voluntários por meio da cultura da arte de contar histórias 
e brincar criativo, que ocorre em 90 hospitais nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste do Brasil. Só no ano passado, mais de 200 mil pessoas foram sensibilizadas, 
das quais: 90 mil são crianças e jovens, sendo 61% pertencentes à primeira infância, 85 
mil são pais e cuidadores e 24 mil são profissionais da saúde. Das 53 mil horas doadas 
pelos voluntários contadores de histórias, 52% foram dedicadas à leitura e 48% ao lúdico 
criativo através do brincar. Mais de 19 mil títulos de livros, com histórias adequadamente 
narradas por nossos voluntários, forneceram momentos inesquecíveis a crianças, jovens, 
acompanhantes e profissionais da saúde. Outro dado relevante resultante do trabalho 
dos voluntários: 73% dos pais pretendem aumentar a quantidade de vezes que leem ou 
contam histórias para seu filho.

Evento de formatura dos voluntários da turma de 2017 e comemoração dos 20 anos da Associação Viva e Deixe Viver.
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E dezembro chegou! Antes de dizermos ufa! vamos lembrar de algumas datas 
importantes? Dia 1/12 é o Dia Mundial da luta contra a AIDS. Muito se avançou em 
relação ao tratamento da doença, mas algumas pessoas têm deixado a desejar 
em relação à prevenção. Não podemos bobear, o assunto é sério demais! O Dia 
Internacional do Voluntário é celebrado anualmente em 5 de dezembro: trabalho 
tão bonito de doação! E todos os que atuam como voluntários sabem que recebem 
muito mais do que doam. De fato, esta é uma troca em que 
todos saem ganhando. E o tão esperado verão começa no 
dia 21. Atenção, não podemos nos esquecer do protetor 
solar! Em seguida vem o Natal, quando, mais do que 
presentes, é preciso refl etir sobre o verdadeiro signifi cado 
de confraternização, paz e união. E uma semana depois 
chegamos ao último dia do ano: data para avaliar o que 
passou e pensar nas possibilidades para o ano que virá. E 
aí, sim, podemos dizer “ufa!”, lembrando que o que está 
por vir dependerá, em grande parte, de nós mesmos e de 
nossas iniciativas. Abraços e Boas Festas.

Por: Monik Lelis, fazedora da Viva.

MINI HISTÓRIA

Patrocínio

Passe essa história para frente você também. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br, 
faça uma doação de apenas R$10,00 por ano e desafie 2 amigos de bom coração a 
fazerem o mesmo. Esta é a campanha 1 MILHÃO DE AMIGOS da Viva. Participe!

Feliz 2018 para todos os nossos voluntários, cabeças de chave, fazedores e funcionários 
da Associação Viva e Deixe Viver.

O que a gente faz, conta.

Valdir Cimino
Presidente e fundador da Associação Viva e Deixe Viver.
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